
III. 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……, 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. I 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona 
č. 303/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 29 odstavec 1 zní:  

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a 
zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, 
má právo na změnu pohlaví.“. 

2. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je 
třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a 
zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v 
oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka 
mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný 
zástupce.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

3. Za § 3020 se vkládá nový § 3020a, který zní: 

„Nelze-li případ člověka, jehož pohlaví bylo změněno, posoudit podle výslovného 
ustanovení právního předpisu, posoudí se podle ustanovení, které by se použilo před 
změnou pohlaví.“. 

 

ČÁST  DRUHÁ 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení 

Čl. II 
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Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., 
zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 
41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., 
zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto: 

1. § 17a zní: 

„Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě osobního 
prohlášení toho, jehož se změna pohlaví týká, dovršil-li 12 let. K záznamu je třeba 
předložit potvrzení o tom, že je u této osoby trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným 
pohlavím, vydané lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se 
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. V případě osoby mladší 15 let je k 
záznamu třeba předložit souhlas jejího zákonného zástupce s učiněním prohlášení. 
Dnem změny pohlaví je den prohlášení.“. 

2. V § 72 odst. 5 se první věta nahrazuje větou „Matriční úřad povolí fyzické osobě po 
změně pohlaví na základě její žádosti změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení.“ a 
slova „; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu“ se zrušují. 

3. V § 96 se písmeno m) zrušuje. Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) 
až o). 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho 
vyhlášení. 
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